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 Filiala Valahia 

 

A.I.I.R.-F.V. 

Instalaţiile dau viaţă clădirilor 
 

 

ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN ROMÂNIA 
ÎNCĂLZIRE, RĂCIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, SANITARE, GAZE, ILUMINAT, ELECTRICE ŞI AUTOMATIZĂRI,  

SURSE NOI DE ENERGIE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, PROTECȚIA MEDIULUI 

Bd.  Pache  Protopopescu nr. 66,  021414,  Bucureşti,  tel/fax: +4 021-2524295,  e-mail: office@aiiro.ro 

 

 

PROCES VERBAL 

                                   ADUNAREA GENERALA AIIR - FILIALA VALAHIA             30 Martie 2018 

 

Locul de desfasurare: Facultatea de Inginerie a Instalatiilor,  

Sala de Festivitati (Bd. Pache Protopopescu nr. 66), ora 13
00 

 

 
Preşedintele AIIR - Filiala Valahia –  Conf.univ.dr.ing. Cătălin LUNGU ureaza Bun venit! participantilor la 

sedinta si da cuvantul Presedintelui AIIR - Prof.univ.dr.ing. Sorin BURCHIU. 

                        

     Presedintele AIIR – Filiala Valahia prezinta Ordinea de zi: 

 

- Raportul de activitate al CD AIIR-FV pentru 2017 (accent pe organizarea congresului CLIMA 2019); 

- Descarcarea de gestiune; 

- Prezentarea planului de activitati viitoare (cu accent pe RCEPB 2018 - editie aniversara 10 ani!) si  

  propunerea de buget pe anul 2018; 

- Diverse. 
  

Se anunta prezenta membrilor la AG:  56 MR si 31 persoane prezente. 

Se supune la vot  Ordinea de zi.  Se voteaza in unanimitate pentru. 

  

Dl. Catalin LUNGU prezinta SITUATIA MEMBRILOR AIIR-FV si Cvorumul. 

 

724 PF membri AIIR – FV, dintr-un total de 1571 membri AIIR 

  47 PJ care apartin AIIR – FV, dintr-un total de 105. 

155 au cotizatia platita la zi  si au DREPT DE VOT  (143 PF si 12 PJ). 

In sala,  cvorumul este de 87.  

Prezenta este in continuare foarte slaba. Membrii CD AIIR-FV sunt prezenti in sala, cu exceptia dlui  

ing. Alexandru  PETCU – presedinte CT2 Oltenia care este absent motivat si a dlui ing. Eugen RAZI - 

presedinte CT3 Dobrogea (ambii au trimis MR). 

Sunt indeplinite conditiile ca AG sa fie statutara. 

 

Dl. Catalin LUNGU prezinta Raportul de activitate in anul 2017 

           

Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania (www.aiiro.ro) impreuna cu Universitatea Tehnica de 

Constructii Bucuresti (www.utcb.ro) au castigat in 2016 competitia pentru organizarea Congresului Mondial 

CLIMA 2019  in Bucuresti, in perioada 24-29 mai. CLIMA este un eveniment international de inalt rang 

tehnico-stiintific, organizat odata la 3 ani si patronat de REHVA - Federatia Europeana a Asociatiilor 

Nationale din domeniul Instalatiilor de Incalzire, Ventilare si Aer Conditionat. 

http://www.aiiro.ro/
http://www.utcb.ro/
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Activitatile aflate pe agenda CLIMA2019: 

- achizitionarea platformei de recenzare EasyChair; 

- organizarea licitatiei pt inchirierea spatiilor din Biblioteca Nationala; 

- alegerea agentiei care se va ocupa de organizare; 

- bugetul de cheltuieli, samd. 

Se prezinta cheltuielile efectuate de AIIR-FV (in anii 2016 si 2017) pentru organizarea Congresului 

CLIMA2019 si, la solicitarea dlui ing. Victor CRISTESCU – vicepresedinte CT3 Dobrogea se face precizarea 

de catre dl prof.univ.dr.ing. Sorin BURCHIU – presedinte AIIR ca intreaga suma va fi decontata de AIIR, asa 

cum s-a stabilit in sedinta CD AIIR, din data de 16 februarie 2018. 

 

 
 

Cei doi presedinti AIIR si AIIR-FV au punctat importanta organizarii Congresului CLIMA2019 la Bucuresti 

si afirmarea AIIR la nivel european. 

 

Presedintele AIIR-FV: Conf.univ.dr.ing. Catalin LUNGU prezinta 
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Cele 3 Comisii Teritoriale sunt: 

1. Comisia Teritoriala 1  MUNTENIA (Bucuresti, IF, DB, PH, GR, IL, CL) 
2. Comisia Teritoriala 2  OLTENIA  (GJ, VL, AG, DJ, OT, TR) 
3.   Comisia Teritoriala 3  DOBROGEA  (CT, TL, BR, BZ) 

  

ACTIUNI DESFASURATE IN 2017 

 - Organizarea de conferinte: 

  RCEPB 2017 

  Conferinta Nationala AIIR -  Sinaia 2017 

 - Organizarea de cursuri:  
CURSUL DE PREGĂTIRE A VERIFICATORILOR ȘI EXPERȚILOR TEHNICI  IS  4-6 MAI 2017 

CURSUL DE PREGĂTIRE A VERIFICATORILOR ȘI EXPERȚILOR TEHNICI  IT  5-7 MAI 2017  

CURSUL DE FORMARE CONTINUA PENTRU AUDITORI  ENERGETICI             15-17 DEC 2017 

 

 - Participari la conferintele filialelor AIIR; 

 - Participari la sedintele cu institutii publice: MDRAP, ASRO, ISC 

 - Activitati in cadrul AIIR (sedintele CD-AIIR, website, social media, administrare membri); 

 - Participari la conferinte internationale si intalniri REHVA; 

 - Servicii pentru intocmirea Mc001 si Ghidul de Cost Optim; 

 - Diseminare informatii pentru membrii AIIR (25 enewsletter-e); 

 - Prestari servicii pentru companii (workshop-uri, promovare, consultanta tehnica etc): 

             CALOR, LABOREX, MOSTRA CONVEGNO (MCE Italia). 

 

 

Dl. Catalin LUNGU prezinta BILANTUL CONTABIL pentru 2017  

 

 
 

Cenzorii, domnii ing. Mihai SLĂVILĂ si ing. Victor CRISTESCU nu au observații. 

 

Se supune la vot descarcarea de gestiune. Se voteaza in unanimitate pentru. 
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Dl. Catalin LUNGU prezinta propunerea pentru  

 
 

Se face precizarea ca desi propunerea de buget prezinta deficit, acesta trebuie acoperit din activitati lucrative 

pentru membri si companii. 

 

Se supune la vot propunerea. Se voteaza in unanimitate pentru. 

 

b. RCEPB 2018 – editia a X-a, aniversara 

 

 Se prezinta bugetul previzional de cheltuieli, care trebuie acoperite prin taxe de participare si sponsorizari. 
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c. Certificarea companiilor  prezinta ing. Dumitru BULUC - vicepresedinte AIIR-FV 

 

Anexa 1 cuprinde prezentarea conceptului privind  Certificarea companiilor  (pag. 8-18). 

Au loc discutii intre membrii din sala. 

 

d. Conceptul “RECOMANDAT DE AIIR” prezinta ing. Mihai DIACONU – vicepresedinte AIIR-FV 

 

Anexa 2 cuprinde prezentarea conceptului “RECOMANDAT DE AIIR”  (pag. 19). 

Au loc discutii intre membrii din sala. 

 

Dl. Catalin LUNGU lanseaza invitatia de a dezbate prezentarile. 

 

e. Acreditarea AIIR-FV la Camera Deputatilor  prezinta prof. univ.dr.ing. Anica ILIE- vicepresedinte CT1 

Procedura include 2 etape: 

1 Inscrierea 

  2 Acreditarea pt reprezentarea in comisiile alese de asociatie, si anume:  

   Invatamant 

   Economie 

   Mediu 

 

Se propune continuarea demersului la nivel central pentru ca AIIR sa devina Asociatie de Utilitate Publica. 

 

Alte activitati AIIR-FV 

 

f.  Prezenta la sedintele MDRAP si pentru avizarea MC001 si a Standardelor de cost  

Ministerul nu mai gaseste specialisti si reprezentantii AIIR-FV  nu dispun de timpul necesar pentru a se dedica 

acestor probleme. Se pune problema ca specialistii asociatiei sa fie proactivi. Este nevoie de o reactie rapida 

din partea membrilor specialisti. Se ridica intrebarea daca exista in sala persoane care ar putea sa-si aloce din 

timpul personal pentru a participa la sedintele de la minister. 

Luari de cuvant: 

 

Dl. ing. Ion DINA – Ramnicu-Valcea 

 

Considera ca activitatea specialistilor in relatia cu ministerul trebuie sa fie platita. De asemenea, ideea ca  

AIIR sa devina Asociatie de Utilitate Publica este o idee care ar aduce atat avantaje cat si dezavantaje (bilantul 

contabil va trebui afisat public; va trebui facuta o raportare stricta catre autoritatea guvernamentala si 

contributia statului catre asociatie este foarte mica). 

Considera  cotizatia  AIIR foarte  mica si propune dublarea ei 

Dna ing. Gabriela PARNIA, Pitesti – vicepresedinte CT2 

  

Considera util ca Asociatia sa capete statutul de Asociatie de Utilitate Publica deoarece daca unele cerinte pot 

fi considerate ca fiind constrangeri, ele ar putea face parte dintr-o disciplina si disciplina nu este benevola. 

Referindu-se la adresele trimise catre MDRAP, GP considera ca o adresa trebuie sa fie transmisa din mai 

multe parti, de mai multe ori, si sustinuta de prezenta specialistilor AIIR. 

GP saluta initiativa “RECOMANDAT DE AIIR”. Considera ca poate fi o afacere si in acelasi timp o masura 

care “obliga”. 

 

CL: Acest concept a fost initiat ca urmare a solicitarilor venite de la mai multe companii.  
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g. Prezenta la sedintele ASRO 

AIIR-FV plateste cotizatia catre ASRO si a participat la traducerea unor standarde europene. 

            Membrii AIIR-FV pot participa la dezbateri in cadrul unor comitete tehnice ASRO. 

h. Activitatea de editare si transmitere enewsletter-e 

 

CL:  AIIR-FV trimite cca 2 enewsletter-e pe luna; aceasta transmitere de informatii se constituie intr-o 

activitate de publicare on-line. Intrebarea care se pune este daca continuam (este util?) sau stopam acest 

enewsletter.  

Se voteaza pentru continuarea si intensificarea acestei activitati foarte importanta pentru membrii 

AIIR 

      i. Prezenta dlui Catalin LUNGU in calitate de vicepresedinte AIIR & REHVA la sedintele  

           bordului REHVA la Bruxelles 

 

CL: Se anunta lucruri importante care se vor concretiza  la REHVA, chiar inainte de Congresul CLIMA2019. 

Se discuta despre infiintarea unei companii REHVA pentru a gestiona mai usor fonduri primite de la 

companii. Astfel REHVA va putea sa desfasoare activitati atat ca un ONG cat si ca o companie, modele 

precum AiCARR – asociatia din Italia, ASHRAE – asociatia din SUA, VDI (Germania), TVVL (Olanda) etc. 

functioneaza. 

CL propune ca acest  model  sa fie adoptat si de AIIR 

 

La Annual Meeting din 21-23 aprilie 2018 de la Bruxelles, in AG REHVA se va propune ca din luna mai 

2019, Frank HOVORKA sa preia functia de presedinte REHVA. 

Alte activitati viitoare pe agenda AIIR – FV: 

Organizari de cursuri de specializare si pregatire continua; 

Participari in proiecte europene/ nationale de cercetare; 

Organizari de seminarii/prezentari pentru companii (lansari de produse); 

Protocoale de colaborare; 

Recomandari pentru auditori energetic coroborat cu verificarea activitatii acestora alaturi de ISC si MDRAP; 

Elaborarea MC 001 revizuita 

Se supune la vot propunerea de plan de activitati pentru 2018. 

Se voteaza in unanimitate pentru. 

 

5.  DIVERSE 

5.a. Alegeri pentru Comisia Teritoriala 3  DOBROGEA  (judetele CT, TL, BR, BZ) 

CL propune ca dl. ing. Victor CRISTESCU sa fie ales in functia de presedinte Comisia Teritoriala 3 

Dobrogea, in locul dlui Eugen Razi, urmand ca functia de vicepresedinte sa fie supusa la vot si validata 

ulterior. 

 

Se supune la vot si dl. ing. Victor CRISTESCU este confirmat in unanimitate pentru noua functie. 

 

      5.b. Supra-cotizarea 

 

Pentru aceasta discutie, CL propune alegerea uneia dintre urmatoarele posibilitati (solicitare propusa deja de 2 

ori pana acum in sedintele CD-AIIR): 

1. - o marire a cotizatiei (AIIR-FV sa faca aceasta propunere in AG AIIR viitoare); 

2. - sa fim mai insistenti in solicitarea cotizatiei;  

3. - sa existe o supra-cotizare. 





ANEXA 1 
 PROPUNERE PROCEDURA  

privind certificarea calificării profesionale a societăţilor comerciale cu activitate in domeniul proiectarii si 

executiei instalatiilor aferente construcțiilor 

CAPITOLUL I  

Prevederi generale  
Art. 1. – Proiectarea si execuţia instalatiilor aferente construcțiilor se poate face numai de unităţi specializate, 

care dispun de experienţă, capacitate tehnico-economică, resurse umane şi dotări tehnice, necesare.  

Art. 2. - Conform reglementărilor privind licitaţiile pentru achiziţii publice, autorităţile contractante au dreptul 

de a solicita oricărui ofertant dovada unei certificări a calificării profesionale.  

AIIR eliberează la cerere, pentru societăţi si persoane fizice autorizate, Certificate de confirmare a experienţei 

şi a capacităţii tehnice a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei Proceduri.  

CAPITOLUL II  

Organizarea activităţii de certificare  
Art. 3. - Organismele de lucru ale AIIR în activitatea de certificare sunt:  

• Comisia tehnica de evaluare, care elaborează Raportul de evaluare, pe baza analizării documentaţiei 

prezentate de către societăţile sau persoanele fizice autorizate solicitante şi face propuneri privind 

acordarea/neacordarea certificării. Comisia tehnica de evaluare este formata din 3 persoane. 

• Comisia tehnica de certificare care aprobă/respinge certificarea.  

Art. 4. Cele doua comisii sunt alcătuite din specialişti cu activitate in domeiile proiectarii si executiei 

instalatiilor – cadre din invatamantul superior, membrii ai AIIR, proiectanti, experti, verificatori tehnici de proiecte, 

executanti – si sunt coordonate de un reprezentant al autoritatii competente – MDRAP.  

CAPITOLUL III  

Atribuţiile Comisiei tehnice de evaluare  
Art. 5. Comisia tehnica de evaluare are următoarele atribuţii:  

 - analizează documentele ce însoţesc cererile de certificare;  

 - evaluează îndeplinirea criteriilor de certificare a calificării pentru eliberarea certificatelor şi face propuneri 

privind acordarea/neacordarea certificării.  

 - asigură înregistrarea documentelor depuse în scopul obţinerii certificării;  

 - verifică întocmirea corectă şi existenţa tuturor documentelor solicitate prin prezenta procedura;  

 - propune data convocării şedinţei Comisiei tehnice de certificare, dacă s-au înregistrat minimum 5 cereri 

(dosare);  

 - înregistrează şi ţine evidenţa certificatelor emise;  

 - îndeplineşte alte sarcini stabilite de membrii Comisiei tehnice de certificare;  

 - întocmeşte Raportul de evaluare în baza analizei documentaţiilor prezentate de societate;  

 - redactează Hotărârea Comisiei tehnice de certificare.  

  



CAPITOLUL IV  

Atribuţiile Comisiei tehnice de certificare  
Art. 6. - Comisia tehnica de certificare va decide dacă acordă sau nu certificatul. În cazul neacordării 

certificatului toate documentele vor fi returnate solicitantului împreună cu o notificare în acest sens.  

Art. 7. - Certificatele acordate de Comisia tehnica de certificare se referă numai la persoane juridice.  

Art. 8. - Comisia tehnica de certificare are dreptul să retragă certificatul în cazul în care societatii i se resping 

de catre beneficiar si/sau de autoritatile competente in domeniu, la recepţie, datorită calităţii slabe, cel puţin două 

lucrări executate, in cazul proiectantilor pentru nerespectarea legislatiei, normelor si normativelor in vigoare la data 

intocmirii proiectului, iar în cazul executantilor, daca nu respectă pe parcursul execuţiei reglementările în vigoare 

legate de calitatea şi siguranţa in constructii, aferente instalatiilor. Certificatul poate fi retras si în cazul unor declaraţii 

neconforme cu realitatea.  

Art. 9. - Lucrările Comisiei tehnice de certificare sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de 

către prim-vicepreşedinte. Comisia tehnica de certificare este compusa din min.7 membrii. 

Art. 10. - Convocarea Comisiei tehnice de certificare şi ordinea de zi se aprobă de preşedintele acesteia, la 

propunerea secretariatului tehnic AIIR.  

Art. 11. - Propunerile făcute în cadrul Comisiei tehnice de certificare se aprobă cu cel puţin două treimi din 

numărul voturilor comisiei (deschis exprimate), recte 4 membri.  

Art. 12. - Şedinţele Comisiei tehnice de certificare se convoacă lunar sau ori de câte ori este nevoie şi sunt 

statutare, dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor acestuia. recte 4 membri si decizia este valida cu 3 

voturi exprimate pro sau contra. 

Art. 13. - Hotărârile Comisiei tehnice de certificare vor fi semnate de fiecare membru prezent al Comisiei 

tehnice de certificare, cu exprimarea explicita pro sau contra. 

CAPITOLUL V  

Criterii de certificare  
Art. 14. - Dosarul pentru obţinerea certificării va conţine următoarele documente, necesare pentru a demonstra 

îndeplinirea criteriilor juridico-administrative, financiare şi tehnice:  

 cerere tip (Anexa nr. 1)  

 

Documente care dovedesc eligibilitatea:  

 1)declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu Anexa nr. 2  

 2)certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, 

inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, şomajul, asigurările de sănătate 

(formulare tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident)  

 3)persoanele fizice autorizate, cu activitate de proiectare, vor prezenta documentele specifice, conform 

Certificatul fiscal, cu incararea Cod Caen si declaratiei unice  

 

Documente care dovedesc înregistrarea:  

pentru persoane juridice române  

 Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din subordinea Ministerului Justiţiei 

(se va verifica obiectul de activitate Cod Caen)  

 

pentru persoane juridice străine  

 Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu 

prevederile legale din ţara în care solicitantul este rezident (se va verifica obiectul de activitate - construcţii). 

Documentele vor fi prezentate in copie, cu traducere legalizata in limba romana. 

 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară:  



 

- fişă de informaţii generale (Anexa nr. 3)  

- fişe de informaţii privind experienţa similară (Anexa nr. 4)  

 experienţa similară a solicitantului în domeniile solicitate, cu indicarea codului CAEN  

 cerinţa limită pentru încheierea şi îndeplinirea în ultimii cinci ani a minimum un contract similar  

 pentru lucrările similare executate se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor care să precizeze 

modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului; pentru lucrarile de executie 

instalatii recomandările vor fi vizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi vor preciza dacă pe parcursul execuţiei 

au fost înregistrate neconformităţi, cazuri de accidente tehnice, recepţii amânate sau respinse din cauza nerespectării 

prevederilor de calitate  

 - informaţii privind sistemul de conducere şi de asigurare a calităţii lucrărilor (Anexa nr. 5), se excepteaza 

Persosnele Fizice Autorizate care desfasoara activitate de proiectare  

 - informaţii privind numărul mediu, în ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de 

specialitate atestat şi autorizat, cu copii după certificate, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere (Anexa nr. 6), se 

excepteaza Persosnele Fizice Autorizate care desfasoara activitate de proiectare  

 - informaţii privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele şi 

alte mijloace fixe pe care întreprinderea le deţine (Anexa nr.7), se excepteaza Persosnele Fizice Autorizate care 

desfasoara activitate de proiectare  

 - lista principalelelor lucrări similare, proiectare si/sau executie, executate în ultimii 3 ani (Anexa nr. 8)  

 - lista lucrărilor aflate în curs de execuţie (Anexa nr.9), se excepteaza Persosnele Fizice Autorizate care 

desfasoara activitate de proiectare  

 - bilanţul contabil din anul precedent, vizat şi înregistrat de organele competente sau, după caz, rapoarte 

anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unei societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil, precum şi 

orice alte documente legale edificatoare prin care societatea îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară), se 

excepteaza Persosnele Fizice Autorizate care desfasoara activitate de proiectare  

 

Dosarul de solicitare a prelungirii valabilităţii certificatului trebuie să conţină:  

 cerere de solicitare a prelungirii certificatului;  

 copie de pe certificatul deţinut anterior (pentru recertificare);  

 formularele completate prevăzute la Anexele nr. 1-9;  

 eventuale modificări referitoare la obiectul de activitate al unităţii certificate.  

 

Art. 15. - Dosarul complet se depune de solicitant la AIIR.  

Art. 16. - Comisia tehnica de certificare analizează în plen dosarul solicitantului şi Raportul de evaluare în 

prezenţa acestuia şi în urma interviului cu reprezentantul legal al solicitantului decide admiterea sau respingerea, 

precum şi domeniul (domeniile) de activitate certificate.  

Art. 17. - Clasificarea întreprinderilor pe grupe de mărime se realizează conform Legii nr. 346/2004 şi 

Ordonanţa nr. 27/2006 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii.  

Criteriile împărţirii firmelor pe grupe sunt: Numărul de angajaţi rezultat prin însumarea numărului mediu de 

salariaţi cu numărul de colaboratori şi cifra medie anuală de afaceri.  

Grupele de mărime sunt:  

Număr anagajaţi Cifra medie anuală de afaceri  

2-9 angajaţi < 2 milioane euro microîntreprinderi  

10-49 angajaţi < 10 milioane euro întreprinderi mici  

50-249 angajaţi < 50 milioane auro întreprinderi mijlocii  

250-999 angajaţi > 50 milioane euro întreprinderi mari  

1000 şi peste > 50 milioane euro întreprinderi foarte mari 4  

Nu se incadreaza in aceste grupe Persosnele Fizice Autorizate care desfasoara activitate de proiectare in regim 

de activitate independenta. 



Art. 18. – Criteriile de certificare, precum şi codificarea acestora sunt următoarele:  

1. Criteriu de performanţă, Cod a; b; c, în care:  

a) proiectare  

b) execuţie  

c) proiectare + execuţie  

2. Categoriile de importanta ale construcţiilor Cod A; B; C, D în care::  

A) excepţională  

B) deosebită  

C) normală  

D) redusă  

3. Mărimea contractelor de servicii (proiecte)/contractelor de lucrari (executia lucrarilor) posibil de executat:  

cod  

C1 = 500 ÷ 5.000 euro 

C2 = 5.000 ÷ 20.000 euro 

C3 = 20.000 ÷ 5.0000 euro 

C4 = 50.000 ÷ 100.000 euro  

C5 = 100.000 ÷ 250.000 euro  

C6 = 250.000 ÷ 500.000 euro 

C7 = 500.000 ÷ 1.000.000 euro  

C8 = 1.000.000 ÷ 3.000.000 euro  

C9 = 3.000.000 ÷ 5.000.000 euro  

C10 = 5.000.000 ÷ 10.000.000 euro  

C11 ≥ 10.000.000 euro  

 

Art. 19. – Elemente de corelare:  

A. 

Categoria de importanţa 

construcţiilor (conform HG 766 cu 

completarile, modif. ulterioare) 

Mărimea contractelor - cod  

D/redusă  C1 ÷ C3  

C/normală  C4 ÷ C7  

B/deosebită  C8 ÷ C9  

A/excepţională  C10 ÷ C11  

 

B. 

Nu se incadreaza in aceste grupe Persosnele Fizice Autorizate care desfasoara activitate de proiectare 

Nr. angajaţi  Cirfra de afaceri  Tip întreprinderi  Mărime contract  

2 - 9  ≤ 2.000.000 €  microîntreprindere  C1 – C3  

10 - 49  ≤ 10.000.000 €  întreprinderi mici  C4 – C7  

50 - 249  ≤ 50.000.000 €  întreprinderi mijlocii  C8 – C9  

250 - 999  > 50.000.000 €  întreprinderi mari  C10  

1000 şi peste  > 50.000.000 €  întreprinderi foarte 

mari  

C11  

 

C. 

Nu se incadreaza in aceste grupe Persosnele Fizice Autorizate care desfasoara activitate de proiectare, care vor proiecta 

in limita autorizatiei/autorizatiilor detinute 

Gradele I, II, III sunt conform prevederilor Procedurii de autorizare a specialistilor 

Personal cu studii superioare autorizat, 

functie de categoria de importanta a 

constructiei, angajat 

Proiectare 

Nr.minim 

Executie 

Nr.minim 

D – redusa Grd.III – 1/specialitate Grd.III – 1/specialitate 

C – normal Grd.III – 1/specialitate Grd.III – 1/specialitate 

B – deosebita Grd.II – 1/specialitate 

Grd.III – 2/specialitate 

Grd.II – 1/specialitate 

Grd.III – 2/specialitate 

A – exceptionala Grd.I – 1/specialitate 

Grd.II – 1/specialitate 

Grd.III – 2/specialitate 

Grd.I – 1/specialitate 

Grd.II – 1/specialitate 

Grd.III – 2/specialitate 

 

 



D.  Lucrări de instalatii la clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale - Cod CAEN 4120 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

D 

redusa 
Din aceasta categorie fac parte constructiile 

cu functii obisnuite, a caror neindeplinire 

afecteaza un numar redus de oameni (ex.: 

cladiri de locuit parter sau parter si un etaj, 

dependinte gospodaresti, constructii 

provizorii) 

C  

normală  
Din aceasta categorie fac parte constructiile 

cu functii obisnuite, a caror neindeplinire 

nu implica riscuri majore pentru societate si 

natura (ex.: cladiri de locuit cu mai mult de 

doua niveluri, constructii industriale si 

agrozootehnice curente, constructii social-

culturale care nu se incadreaza in 

categoriile de importanta A si B) si 

constructii cu caracteristici si functiuni 

obisnuite, dar cu valori de patrimoniu (ex.: 

cladiri de cult, muzee de importanta locala) 

B  

deosebită  
Din aceasta categorie fac parte constructiile 

cu functii  importante, a caror neindeplinire 

implica riscuri majore pentru societate si 

natura, pe zone limitate (ex.: constructii din 

industria chimica, cai ferate, sosele, poduri, 

porturi si aeroporturi de interes national, 

constructii social culturale cu aglomerari 

mari de oameni, statii de emisie radio si 

televiziune) si constructii cu valoare 

deosebita de patrimoniu sau care adapostesc 

asemenea valori (ex.: monumente de 

arhitectura, situri istorice, muzee, arhive si 

biblioteci de importanta nationala) 

A  

excepţională  
Din aceasta categorie fac parte constructiile 

cu functii deosebit de importante, a caror 

neindeplinire implica riscuri majore pentru 

societate si natura, pe zone foarte intinse 

(ex.: reactoare nucleare, baraje) si 

constructiile cu caracter de unicat, cu 

valoare deosebita de patrimoniu (ex.: 

ansambluri si cladiri de cult sau alte 

monumente de arhitectura propuse pentru a 

fi inscrise in patrimonial cultural mondial)  

   

E. Construcţii de drumuri şi autostrăzi - Cod CAEN 4211 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

C  Instalatii de semnalizare si alte lucrari 

specifice de instalatii la: 

Drumuri de clasă tehnică V: vicinale şi de 

exploatare cu trafic uşor  

Străzi de categoria IV: alei, trotuare, 

parcaje, străzi secundare  

B  Instalatii de semnalizare si alte lucrari 

specifice de instalatii la: 

Drumuri de clasă tehnică III-IV: naţionale 

secundare, judeţene, comunale şi de 

exploatare cu trafic greu  

Străzi de categoria II şi III: principale, de 

legătură  



A  Instalatii de semnalizare si alte lucrari 

specifice de instalatii la: 

Drumuri de clasă tehnică I-II: autostrăzi, 

drumuri europene, naţionale/expres şi 

naţionale/principale  

Străzi de categoria I: magistrale  

 

F. Lucrări de construcţie a căilor ferate de suprafaţă şi subterane – Cod CAEN 4212 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

C  Instalatii de semnalizare la căi 

ferate înguste şi linii de garare  

B  Instalatii de semnalizare si 

montare fir de contact la linii 

pentru tramvaie  

A  Instalatii de semnalizare si alte 

lucrari specifice de instalatii la: 

Căi ferate de mare viteză  

Căi ferate normale  

Căi ferate pentru metrou  

 

G. Construcţii de poduri şi tunele – Cod CAEN 4213 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

C  Instalatii de semnalizare si alte lucrari  omposit 

de instalatii la: 

Poduri şi viaducte de zidărie amplasate pe drum 

de clasă tehnică V şi străzi categoria IV.  

Poduri şi viaducte din beton armat situate pe 

drumuri clasa I – IV cu deschiderea L ≤ 20 m  

B  Instalatii de semnalizare si alte lucrari  omposit 

de instalatii la: 

Poduri şi viaducte din beton precomprimat, 

situate pe drumurile publice clasa I – IV cu 

deschideri ≤ 40 m  

A  Instalatii de semnalizare si alte lucrari  omposit 

de instalatii la: 

Poduri şi viaducte suspendate situate pe drumuri 

publice.  

Poduri combinate CF + şosea  

Tuneluri, pasaje subterane şi puţuri aerisire 

pentru construcţii categoria A  

Poduri şi viaducte cu  omposite mixte 

( omposite cu L > 50 m).  

Poduri cu soluţii unicat  

 

H. Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru fluide – Cod CAEN 4221 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

B  Lucrări de instalatii pentru transportul apei la 

mare distanţă prin conducte magistrale.  

Transport petrol/gaze la presiune scăzută  

A  Transport petrol/gaze la presiune medie şi înaltă  

 

I. Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii Cod CAEN 4222 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

B  Lucrări de instalatii pentru linii electrice aeriene 

şi subterane. Linii aeriene de telecomunicaţii şi 

subterane. Linii aeriene şi subterane de 

telecomunicaţii în soluţii clasice.  

A  Lucrări de instalatii pentru linii electrice aeriene 

şi subterane de medie şi înaltă tensiune. Linii 

electrice pt. căi ferate. Linii subterane de 

telecomunicaţii cu fibră optică  



 

J. Construcţii Hidrotehnice – Cod CAEN 42 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

C  Instalatii de semnalizare si alte lucrari  raffic  

de instalatii la: 

Amenajări portuare pt. porturi cu  raffic ≤ 

500.000 t/an  

Baraje/diguri cu Hmax=10 m şi volum acumulare 

apă ≤ 1000.000 m3  

Apeducte secundare/locale  

Regularizări cursuri de apă, lucrări de apărare 

zone inundabile pentru întreprinderi de 

importanţă locală  

Construcţii pentru desecare şi drenaj  

Construcţii pt. traversarea cursurilor de apă de 

reţele de interes local  

B  Instalatii de semnalizare si alte lucrari  raffic  

de instalatii la: 

Construcţii de amenajări portuare pt. porturi cu 

 raffic 500.000 —3.000.000 t/an  

Baraje cu H ≤ 25 m şi Vmax ≤ 20 mil. M3  

Apeducte principale  

Regularizări cursuri de apă, lucrări de apărare a 

zonei inundabile pt. platforme  raffic e  de 

importanţă locală şi a localităţilor mai mici de 

10.000 locuitori  

Apărare teren de inundaţii cu 20 < s < 50 ha  

Construcţii hidrotehnice împotriva efectului 

 raffic e   al apelor cu o supraf. Peste 20 ha  

Construcţii de ecluze pe canale locale  

A  Instalatii de semnalizare si alte lucrari  raffic  

de instalatii la: 

Amenajări portuare pt. porturi cu  raffic > 

3.000.000 t/an  

Baraje cu H > 25 m şi volum acumulare apă > 

20.000.000 m3  

Apeducte magistrale  

Regularizări cursuri de apă şi lucrări de apărare a 

zonei inundabile pt. platforme  raffic e  de 

importanţă naţională şi a localităţilor cu peste 

10.000 locuitori  

Construcţii hidrotehnice pt. apărarea terenurilor 

împotriva efectului distructiv al apelor cu o 

suprafaţă mai mare de 20 ha  

Construcţii de ecluze pe canale fluviale  

Construcţii hidrotehnice executate sub nivelul 

pânzei de apă freatică  

Traversări cursuri de apă de reţele de interes 

 raffi  

 

Lucrări de demolare a construcţiilor – Cod CAEN 4311 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

C  Lucrări de demontare, dezafectare în general  

B  Lucrări de demontare, dezafectare  raffic e .  

Demolare cu mijloace  raffi şi mecanice, 

 raffic e prin procedee  raffic   

Lucrări de demolare cu jet de apă  

A  Lucrări de demontare prin expansiune, 

 raffic e cu mortar expansiv neexploziv  

Lucrări de demolare prin procedee chimice şi 

electrochimice,  raffic e prin explozii  

Lucrări de intervenţii post-dezastre.  

 



Lucrări de pregătire a terenului – Cod CAEN 4312 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

C  Lucrări de degajare a terenului de arbuşti, clădiri 

auxiliare/provizorii, moloz, deşeuri  

Lucrări organizare de şantiere mici (25 oameni 

şi termen execuţie max. 6 luni)  

Deschidere guri de  raf  

B  Lucrări de degajare a terenului de arbori tineri, 

clădiri permanente de zidărie, maxim P+1E, 

dezafectare branşamente la reţele utilitare.  

Lucrări organizare de şantiere medii (100 

oameni şi termen execuţie aprox.1 an) 

Lucrări organizare de şantier pentru execuţie de 

obiective miniere complexe  

A  Lucrări de degajare a terenului de arbori mari, 

clădiri mai mari de P+1, dezafectare construcţii 

subterane, deviere reţele locale, a reţelelor 

sub/supraterane.  

Lucrări organizare de şantiere mari (peste 200 

oameni şi termen de execuţie mai mari de 1 an), 

amplasate în zone centrale sau adiacente căilor 

de comunicaţie cu  raffic intens pietonal/auto  



Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii – Cod CAEN 4313 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

B  Lucrări de foraj pentru construcţii  

Lucrări de sondaj pentru 

construcţii  

K. Lucrări de instalaţii electrice – Cod CAEN 4321 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

C  Lucrări de instalaţii electrice interioare la anexe 

gospodăreşti, lucrări provizorii  

B  Lucrări de instalaţii electrice pentru clădiri 

rezidenţiale şi nerezidenţiale  

Lucrări de instalaţii electrice interioare pentru 

clădiri special al  

Sisteme de iluminat public şi semnalizare  

Alte lucrări de instalaţii electrice/instalare 

antene, paratrăznete pe clădiri obişnuite  

Instalare linii de comunicaţie interioară, 

echipamente informatice  

A  Lucrări de instalaţii electrice de forţă pentru 

construcţii din industria siderurgică, 

metalurgică, chimică, petrochimică, minieră  

Instalare sisteme de alarmă contra efracţiei şi 

incendiilor  

Montare echipamente de automatizare pentru 

construcţii special  

M. Lucrări de instalaţii sanitare, încălzie şi ar condiţionat - Cod CAEN 4322 

Importanţa construcţiilor  Caracteristici principale  

C  Lucrări montaj centrale termice cu apă caldă cu 

P ≤ 100 KW  

Siteme de încălzire locală cu apă caldă, abur 

joasă presiune, aer cald  

Lucrări instalaţii de încălzire pentru clădiri 

rezidenţiale  

Lucrări montaj echipamente 

ventilaţie/climatizare în clădiri rezidenţiale şi 

nerezidenţiale  

Lucrări de ventialţie locală  

Instalaţii interioare de alimentare cu apă 

rece/caldă consum menajer  

Instalaţii interioare de preparare locală a apei 

calde, canalizare ape menajere/pluviale  

Instalaţii de pompare ape de canalizare  

Instalaţii de stins incendii cu hidranţi 

interiori/exteriori  

B  Lucrări montaj centrale termice cu apă caldă cu 

100 ≤ P ≤ 2000 KW  

Lucrări de executare a gospodăriilor de 

combustibil  

Siteme de încălzire electrică, energie solară, cu 

pompe de căldură, căldură recuperată, energie 

geotermală  

Reţele de transport agent termic  

Lucrări instalaţii de încălzire pentru clădiri 



comerciale, bănci, săli sport  

Lucrări instalaţii de încălzire pentru clădiri 

industriale  

Lucrări de confecţionare cu calculatoare de 

procesare şi montaj echipamente de ventilaţie şi 

climatizare  

Lucrări montaj instalaţii transport pneumatic  

Lucrări de preparare centralizată apă caldă  

Canalizare instalaţii ape uzate industriale  

Reţele extindere alimentare cu apă rece 

ansambluri rezidenţiale în zone industriale (din 

PVC)  

Instalaţii de stins incendii cu drencere, spumă, 

cu azot, CO2 , apă pulverizată  

A  Lucrări montaj centrale termice cu P ≥ 2000 

KW  

Puncte termice cu termice cu P ≥ 2000 KW  

Lucrări instalaţii de încălzire pentru săli 

spectacol, muzee, spitale  

Lucrări instalaţii de desceţare/desprăfuire  

Instalaţii de climatizare cu răcire indirectă, 

instalaţii de conservare a frigului  

Reţele exterioare de alimentare cu apă rece 

ansambluri clădiri sau zone industriale 

(conduce PPE sa PE etc.)  

Instalaţii acumulare apă rece cu V > 100 m3  

Instalaţii de stins incendii cu sprinklere  

Art. 20. - Domeniile de activitate în construcţii sau alte activităţi pentru care se acordă certificarea calificării 

denumite conform Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 605/2008, sunt: 

Cod CAEN  Denumirea activităţii  

4120  Lucrări de construcţie a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale  

4211  Lucrări de construcţie a drumurilor şi 

autostrăzilor  

4212  Lucrări de construcţie a căilor ferate de 

suprafaţă şi subterane  

4213  Construcţia de poduri şi tuneluri  

4221  Lucrări de construcţii a proiectelor 

utilitare pentru fluide  

4222  Lucrări de construcţii a proiectelor 

utilitare pentru electricitate şi 

telecomunicaţii  

4291  Construcţii hidrotehnice  

4299  Lucrări de construcţie a altor proiecte 

inginereşti n.c.a.  

4311  Lucrări de demolarea construcţiilor  

4312  Lucrări de pregătire a terenului  

4313  Lucrări de foraj şi sondaj pentru 

construcţii  

4321  Lucrări de instalaţii electrice  

4322  Lucrări de instalaţii sanitare, de 



încălzire şi de aer condiţionat  

4329  Alte lucrări de instalaţii pentru 

construcţii  

4331  Lucrări de ipsoserie  

4332  Lucrări de tâmplărie şi dulgherie  

4333  Lucrări de pardosire şi placare a 

pereţilor  

4334  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi 

montări de geamuri  

4339  Alte lucrări de finisare  

4391  Lucrări de învelitori, şarpante şi terase 

la construcţii  

4399  Alte lucrări speciale de construcţii  

7111  Activităţi de arhitectură  

7112  Activităţi de inginerie şi consultanţă 

tehnică legate de acestea  

 

Art. 21. – Codificarea certificatelor de atestare profesională se va realiza după următoarea formulă:  

Cod CAEN – A/B/C/D – C1/a/b/c ÷ C8/a/b/c 

Art. 22. - În termen de maximum 15 de zile de la desfăşurarea interviului, Comisia tehnica de certificare trebuie 

să se pronunţe asupra acordării sau neacordării certificatului.  

CAPITOLUL VII  

Dispoziţii generale  
Art. 22. - Certificatele sunt valabile 5 ani de la data emiterii lor, in acest interval putând fi reînnoite la cerere, ori 

de cate ori se produce o modificare in structura organizatorica sau de competente a societatii.  

Art. 23. - Prelungirea valabilităţii certificatului se aprobă în urma unui nou interviu, susţinut în faţa Comisiei 

tehnice de certificare, pe baza raportului de evaluare prezentat de Comisia tehnica de evaluare, care primeşte şi verifică 

documentele de solicitare a prelungirii valabilităţii certificatului.  

Art. 24. - Tarifele practicate pentru acoperirea costurilor de certificare sunt aprobate de către Comitetul Director 

AIIR, pentru următoarele nivele:  

(1) Pentru societati: 

Certificare: - 150 Euro pentru eliberare certificat cu o singură activitate  

- 80 Euro pentru certificarea unui tip de activitate suplimentar  

Recertificare: - 150 Euro pentru eliberare certificat cu o singură activitate  

- 40 Euro pentru certificarea unui tip de activitate suplimentar  

(2) Pentru Persoane Fizice Autorizate care desfasoara activitati de proiectare: 

 Certificare: - 70 Euro pentru eliberare certificat cu o singură activitate  

- 30 Euro pentru certificarea unui tip de activitate suplimentar  

Recertificare: - 50 Euro pentru eliberare certificat cu o singură activitate  

- 20 Euro pentru certificarea unui tip de activitate suplimentar  

Notă:  
Tarifele sunt valabile pentru societăţile membre AIIR  

Pentru restul societăţilor, tariful este dublu.  

Membrii Comisilor tehnice de evaluare si certificare, alţii decât cei care sunt angajaţi AIIR, prezenţi la şedinţele 

de certificare, vor primi o indemnizaţie de şedinţă.  

Art. 25. – Suspendarea sau retragerea certificarii pot fi facute in baza prevederilor Legii nr.10/1995 republicata. 

Prezenta Procedura intră în vigoare începând cu data de …………… 

 



ANTET AIIR  
Document in lucru 

ANEXA 2 

          RECOMANDAT  AIIR  -PRODUS DE MARKETING 

SCOP -Atragerea de fonduri financiare din sponsorizari de la producatori si dealeri de produse                        

din domeniul instalatiilor pentru constructii. 

OBIECT - Obiectul produsului este acordarea unei certificari a produselor in urma evaluarii 

acestora.In urma acordarii certificarii AIIR emite o diploma producatorului in care se dau 

specificatii asupra produsului, produselor certificate, date identificare producator/ dealer  si 

acorda dreptul acestuia de a utiliza (un timbru) cu titlul pe fisele tehnice si pe materialele 

publicitare ale produsului evaluat.  

In urma acordarii certificatului PRODUS RECOMANDAT AIIR producatorul /dealerul va avea 

urmatoarele obligatii comerciale: 

 Va platii o suma anuala sub forma de sponsorizare catre AIIR; 

 Va sustine ca sponsor evenimentele organizate de AIIR; 

 Producatorul/dealerul va anunta AIIR de orice modificare care s-a produs cu privirele la 

criteriile de evaluare in baza careia s-a certificat produsul; 

 

AIIR va promova produsul trecandul in lista de sponsori sustinatori  si va acorda spatii pentru 

prezentari in cadrul evenimentelor organizate si  pe site-ul AIIR., prin articole promovate in news 

later. 

Pe site-ul AIIR se va constitui o rubrica cu producatorii recomandati. 

CRITERII EVALUARE IN BAZA CAREIA AIIR  

ACORDA CERTIFICAREA- PRODUS RECOMANDAT AIIR 

1. PRODUSUL- sa indeplineasca cerintele de punere pe piata (vezi HG 622) si anume-sa fie 

insotit de declaratie de conformitate EC , declartie de performanta , ETA , ATR ; 

2. CARACTERISTICILE TEHNICE – sa fie certificate de un organism recunoscut (gen EUROVENT , 

IMQ spa , VDS , CERTIGAS SAS FR ) ; 

3. FABRICAREA PRODUSELOR – se face sub un sistem de calitate ISO ;  

4. NOTORIETATE – prezenta pe piata europeana in mai multe state ;  

5. ISTORIC PRODUCATOR; Anul infiintarii producatorului, de cand se produce produsul supus 

analizei 

ACORDAREA PUNCTAJULUI pentru indeplinirea criteriilor de evaluare este urmatorul: 

Pentru   pct. 1     se acorda            5p 

                       2                                  3p 

                       3                                  1p 

                       4                                  0,5p 

                       5                                  0,5p 

                      Punctaj maxim                                     TOTAL  10p 

       Punctaj minim 6-7 p pentru acordare certificare. 
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